Obec Drážov, Drážov č.41, 387 19 Čestice, IČO: 00251143, DIČ: CZ00251143

Ceník za nájem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Dobrši
platný od 1.1.2021
Schváleno usnesením č. 36/2020 na zasedání Zastupitelstva obce Drážov dne 16.12.2020.
Cena za nájem hrobového místa sestává:
1. z nájemného z pozemku
2. ze služeb spojených s nájmem
1. Cena za nájem pozemku hrobového místa
Tato cena je regulovaná Výměrem Ministerstva financí ČR č. 01/2020 ze dne 17.12.2019,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Maximální nájemné z pozemků pro
hrobová místa v obcích do 25 000 obyvatel činí 22,- Kč/ m²/rok.
V souladu s tímto Výměrem byla stanovena cena

3,- Kč/m²/rok

2. Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa
Do ceny je zahrnuta zejména likvidace odpadů, údržba zeleně, sečení travnatých ploch,
likvidace nežádoucí vegetace, úklid spadaného listí, opravy a údržba vybavení pohřebiště,
provoz správy pohřebiště a vedení evidence. Cena služeb spojených s nájmem zahrnuje podíl
nákladů na služby, které jsou nutné k zajištění řádného provozu celého pohřebiště viz.
Kalkulace ceny za služby spojené s nájmem hrobového místa na rok 2021.
Na základě kalkulace byla stanovena cena

42,00 Kč/m²/rok

Výsledná cena za nájem hrobového místa činí

45,00 Kč/m²/rok

Toto stanovení cen je platné od 1.1.2021 a pronájem bude placen na dobu 10 let.
Pronajímatel si vyhrazuje právo provést úpravu stanovených cen v případě změn regulované
maximální ceny nájmu z místa nebo výrazného navýšení cen nebo objemu služeb.

Kalkulace ceny za služby spojené s nájmem hrobového místa
na rok 2021
dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 450/2009 Sb.
1. Přímý materiál – nákup materiálu, PHM
2. Přímé mzdy – platy zaměstnanců v pracovním poměru

2 864,00 Kč
10 437,00 Kč

3. Ostatní přímé náklady – voda, poštovné, opravy

0,00 Kč

4. Nepřímé náklady – správní režie, cestovné, školení

0,00 Kč

5. Ostatní náklady – odpady

28 679,00 Kč

6. Zisk
7. Cena celkem

0,00 Kč
41 980,00 Kč

Celková plocha hrobových míst na hřbitově
Výsledná cena – (Výpočet: 41 980 : 997 = 42,10 )

997 m²
42,00 Kč/m²

Vypočteno z nákladů za rok 2020.
Schváleno usnesením č. 36/2020 na zasedání Zastupitelstva obce Drážov dne 16.12.2020.
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